AUDIÊNCIA PÚBLICA PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

ATA: 001/2019
Data: 02/07/2019

Local: Salão Nobre da Prefeitura Municipal do Rio Grande

Pauta:

1 – REVISÃO DO PLANO DIRETOR E SUAS LEIS COMPLEMENTARES

Aos 2 ( dois) dias do mês de julho de 2019, no salão nobre da prefeitura do Rio Grande, às 19
horas com a coordenação do secretário da SMCP Roque Werlang e adjunto Daniel Cougo ,foi
dado início a Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor e suas leis complementares,
conforme Edital,em anexo, publicado dia 17(dezessete) do mês de junho de 2019, no jornal
Agora. Na entrada do eventoforam distribuídas as cartilhas educativas da prefeitura sobre a
Revisão do Plano Diretor e foram coletadas as assinatura dos convidados para a audiência,
trabalho realizado pelaSra Maria de Fátima. A cerimonialistaSra.Fernanda Cruzfaz a abertura
da audiência, ela passa a palavra ao secretário Roque que representa o prefeito na sua
ocasião, e inicia relatando das oficinas educativas e de mobilização realizadasem 12 regiões
do município, com discussões da cidade e do processo de revisão do Plano Diretor e suas leis
complementares e da importância da participação da população. Informa que além do
facebook,instagram,twitter foi criada aPlataformaDecide,nova ferramenta digital da
Prefeitura de participação popular e convida a todos para utilizarem essa nova forma de
contribuição em q todos poderão participar.Comunicaque mais adiante terão outras
audiências públicas,resultando em uma minuta de projeto de lei, que será apreciada pelo
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Conselho do Plano Diretor e após pela Câmara de Vereadores. Secretário Roque passa a
palavra ao vereador De Lima, representante da Câmara de Vereadores que fala sobre o
interesse dos vereadores de contribuírem com o debate desta revisão,agradece a presença
de todos. Sr Daniel faz a leitura do regimento interno, coloca em aprovação, tendo
sidoaprovado por unanimidade.O secretário Roque apresenta o diagnóstico preliminar sobre
a cidade e sugere que ao final da leitura as pessoas se inscrevam e se manifestem. Sr Lages se
manifesta argumentando que falta preconizar um banco de projetos, melhorar o turismo
histórico da cidade e turismo rural e ainda valorizar o Rio Grande reunir os esforços das
universidades (11 EAD E 9 Presenciais), cada universidade deveria organizar congressos para
fomentar a hotelaria e trazer novas idéias. Vereador Rafa Ceroni, presidente da comissão de
finanças e de mineração,agradece a presença de todos e argumenta que acompanhou a
oficina da Quinta e encaminhou demandas e sugestões do turismo, regularização fundiária,
Infraestrutura, mobilidade e coleta de lixo, que foram entregues na forma de ofício à SMCP.
Rafael Silva estudante da Furg arrolou melhorias para questão de mobilidade, trafego na
região central em horário de pico, e sugere plano inovador para reduzir o transito, duplicação
do pórtico ao trevo, melhor qualidade do material das obras das ruas e asfalto de boa
qualidade. Sr Paulo Tagliane questiona sobre aintegração do Plano Diretor com Plano
Ambiental, apresentoupara ser considerado no diagnóstico o plano de zoneamento ecológico,
sugerindo a integração dos planos e que sejam consideradas as águas do entorno, as
invasões em APPs, e com o atendimento da Corsan e Ceee à população.Acaboupor
consolidar as ocupações prejudicando o ambiente. Veículos pesados no Cassino
comocontainers, motorhomes, destino das águas servidas, tudo é preciso regulamentar. Sra
Maria Luiza questionou o esgoto na Furg, pois é um absurdo somente 27% da população ter
esgotamento sanitário, e manifestou apoioaos investidores que querem vir para a cidade. Sr
Rafael Carneiro questiona a relação da extrema pobreza que é bem assustadora, tendo 5000
pessoas nessa situação, tendo em torno de 17% da população com deficiência visual, e
pessoas precisam ser contempladas no Plano Diretor, para que a cidadetenha acessibilidade.
Mencionou a importância de valorizar o potencial turístico, histórico e cultural para fomentar
a economia municipal.Sr Nilton Mendes, presidente da associação dos moradores da
Torotama fez a leitura da cartilha do Plano Diretor e relata que se sentiu incluído através do
texto, e sugere melhorar o acesso as ilhas, proteção das orlas através de banheira de
contenção para evitar a erosão, e solicita acessibilidade para que as pessoas possam chegar
na ilha para comercializar o pescado.SraAlessandra Costa, representante da sociedade social
parabeniza a fala do Sr Paulo Tagliane, questiona sobre a Barra pela falta de creche para que
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as mães trabalhem, coleta de lixo com implantação de um projeto para que o lixo reciclado
seja utilizado. Não tendo mais nada a tratar, Secretário Roque encerrou a reunião às
21h18min, lavrando-se a seguinte ata que vai assinada pelo Sr Presidente e por mim Camila
Silveira que secretariei a audiência.
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